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menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan 

barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”. 

(Wadud 2006:34) 
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SARI 
Nurhidayanti, Rina. 2017. Efektivitas Model Pembelajaran ASSURE Untuk 

Keterampilan Menyimak Bahasa Arab Siswa Kelas X MAPK AL-Irsyad 
Demak. Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa 
dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Dr.Zaim Elmubarok,S.Ag.,M.Ag. Pembimbing II: Zukhaira, 
S.S.,M.Pd. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran ASSURE, Keterampilan menyimak. 
  Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa 
yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemampuan 
menyimak bahasa Arab siswa kelas X MAPK Al-Irsyad Demak tergolong masih 
rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari segi sarana yang kurang 
dimanfaatkan sebagai media, maupun model pembelajaran yang kurang kreatif 
dan inovatif. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan model dalam 
pembelajaran, salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran 
ASSURE. 
 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan 
efektivitas penggunaan model pembelajaran ASSURE dalam pembelajaran 
keterampilan menyimak bahasa Arab siswa kelas X MAPK Al-Irsyad Demak?. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan 
model pembelajaran ASSURE dalam keterampilan menyimak bahasa Arab siswa 
kelas X MAPK AL-Irsyad Demak.  

Jenis dan desain penelitian ini adalah kuantitatif dan kuasi eksperimen 
dengan pola nonequivalent control group design. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan nontes. Instrumen tes yang digunakan berupa tes tertulis. 
Teknik analisis data adalah uji hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai kelompok 
eksperimen dari hasil  pretest ke posttest lebih besar dari kelompok kontrol. Besar 
peningkatan nilai rata-rata keterampilan menyimak di kelas eksperimen adalah 
nilai rata-rata pretest 54,40 dan posttest 82,27 meningkat hingga 0,60%. 
Sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata pretest adalah 55,27 dan nilai rata-

rata posttest adalah 64,40. Sehingga terlihat jelas pula bahwa dari nilai pretest ke 
posttest meningkat 0,20% saja. Dari penghitungan menggunakan rumus t-test, 
diperoleh thitung = 31,23 sedangkan ttabel untuk untuk N=37 dan dk = 37-1=36 
adalah = 2,086 dengan taraf signifikansi 5% . karena thitung berada pada daerah 
penolakan Ho maka  diterima. Hal ini juga didukung dengan hasil angket 
siswa, bahwa 51,35% siswa beranggapan bahwa model pembelajaran ASSURE 
sangat membantu dalam menguasai keterampilan menyimak bahasa Arab. 43,24% 
siswa beranggapan bahwa model pembelajaran ASSURE membuat siswa aktif 
dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. 51,35% siswa 
beranggapan sangat senang dengan adanya pembelajaran menyimak bahasa Arab 
menggunakan model pembelajaran ASSURE. dan 43,24% siswa beranggapan 
bahwa model pembelajaran ASSURE sangat bisa membantu menyelesaikan 
kesulitan dalam pembelajaran menyimak bahasa Arab.Dengan kata lain, 
penerapan model pembelajaran ASSURE efektif untuk keterampilan menyimak 
bahasa Arab siswa kelas X MAPK Al-Irsyad Demak. 



x 

 

DAFTAR ISI 

   Halaman 

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN  .......................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ...............................................................  iii 

PERNYATAAN   .............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................  vi 

ABSTRAK  .....................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL ...........................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR DAN ATAU DIAGRAM  ...........................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................  xvi 

BAB 1 PENDAHULUAN ..............................................................................  1  

1.1 Latar Belakang  ..............................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................  8 

1.3 Tujuan Penelitian............................................................................  8 

1.4 Manfaat Penelitian .........................................................................  9 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN  TEORI   ....................  12 

2.1 Tinjauan Pustaka  ..........................................................................  12 

2.2 Landasan Teori ..............................................................................  20 

2.2.1 Bahasa Arab ......................................................................    20 

2.2.2 Keterampilan Menyimak Bahasa Arab .............................     21 



xi 
 

2.2.3 Model Pembelajaran ASSURE .............................................     33 

2.2.4 Efektivitas ............................................................................  51 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN ... ..............................................................  52 

3.1 Desain Penelitian ...........................................................................  52 

3.2 Variabel Penelitian.........................................................................  54 

3.2.1 Variabel Bebas  ....................................................................  54 

3.2.2 Variabel Terikat  ...................................................................  55 

3.3 Sumber Data...................................................................................  55 

3.3.1 Populasi .........................................................................  55 

3.3.2 Sampel ...........................................................................  56 

3.4 Hipotesis Penelitian.......................................................................... 57 

3.5 Teknik Pengumpulan Data .............................................................  58 

3.5.1 Teknik Tes ...................................................................... 59 

3.5.2 Teknik Non Tes .............................................................. 60 

3.6 Instrumen Penelitian ... ..................................................................     62 

3.7 Uji Instrumen ................................................................................     63 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen ........................................................  63 

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen ....................................................  64 

3.8 Teknik Analisis Data  ....................................................................  65 

3.8.1 Uji Normalitas  ....................................................................  66 

3.8.2 Uji Kesamaan Dua Varian/ Homogenitas  ...........................  68 

3.8.3  Menghitung peningkatan keterampilan menyimak .............  69 

3.8.4 Uji T-Test ...........................................................................    70 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ...............................  72 

4.1 Penerapan Model Pembelajaran ASSURE pada Keterampilan 

Menyimak Bahasa Arab  ................................................................  72 

4.2 Keefektifan Model Pembelajaran ASSURE ...................................  82 

4.2.1 Uji Coba Instrumen  .............................................................  83 



xii 
 

4.2.1.1 Uji Validitas Instrumen............................................   83 

4.2.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen.......................................     86 

4.2.2 Tabulasi Data Hasil Tes ..............................................     96 

4.2.3 Uji Normalitas ............................................................     107 

4.2.4 Uji Kesamaan Dua Varian/ Homogenitas ..................     112 

4.2.5 Uji Hipotesis ................................................................  113 

4.2.6 Hasil Angket ...............................................................   116 

 

BAB 5 PENUTUP  ..........................................................................................    122 

5.1 Simpulan .......................................................................................    122 

5.2 Saran  .............................................................................................    124 

 

DAFTAR PUSTAKA    ...................................................................................    125 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................    130 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

 Tabel  Halaman 

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ........................................  17 

2.2 KI dan KD Bahasa Arab Kelas X Semester Gasal .....................................  32 

4.1 Validitas Isi Instrumen Tes Keterampilan Menyimak Bahasa Arab ...........  84 

4.2 Tabel Bantu Perhitungan Nilai Varians Per Butir Soal Mengurutkan  .......    88 

4.3 Tabel Bantu Perhitungan Nilai Varians Per Butir Soal Menjawab Pertanyaan 

 .......................................................................................................................... 89 

4.4 Tabel Bantu Perhitungan Nilai Varians Per Butir Soal Melafalkan dan 

Menerjemahkan ................................................................................................   91 

4.5 Nilai Pretest Kelas Eksperimen .................................................................  96 

4.6 Persentase Hasil Penelitian Pretest Kelas Eksperimen ..............................  97 

4.7 Nilai Postest Kelas Eksperimen .................................................................  98 

4.8 Persentase Hasil Penelitian Postest Kelas Eksperimen ..............................  99 

4.9 Nilai Pretest Kelas Kontrol ........................................................................  101 

4.10 Presentase Nilai Pretest Kelas Kontrol ....................................................  102 

4.11 Nilai Postest Kelas Kontrol ......................................................................  103 

4.12 Presentase Nilai Postest Kelas Kontrol ....................................................  104 

4.13 Tabel Bantu Perhitungan Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen .......  108 

4.14 Tabel Bantu Perhitungan Uji Normalitas Postest Kelas Eksperimen ......  109 

 



xiv 

 

4.15 Tabel Bantu Perhitungan Uji Normalitas Pretest Kelas Kontrol .............  110 

4.16 Tabel Bantu Perhitungan Uji Normalitas Postest Kelas Kontrol .............  111 

4.17 Hasil Uji Normalitas ................................................................................  112 

4.18 Hasil Uji Kesamaan Dua Varian/ Homogenitas .......................................  113 

4.19 Hasil Angket Tertutup ..............................................................................  116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR GAMBAR, KURVA ATAU DIAGRAM 

 

 

  Gambar Halaman 

3.1 Gambar Ilustrasi Pola Nonequivalent Control Group Design ....................  53 

4.1 Diagram Persentase Pretest Kelas Eksperimen .........................................  98 

4.2 Diagram Persentase Postest Kelas Eksperimen .........................................  100 

4.3 Diagram Persentase Pretest Kelas Kontrol ................................................  103 

4.4 Diagram Persentase Pretest Kelas Kontrol ................................................  105 

4.1 Diagram Batang Nilai Rata-rata Pretest –Postest Kelas Eksperimen dan  Kelas 

Kontrol .............................................................................................................  106 

4.1 Kurva Uji Hipotesis Penerimaan Ha ..........................................................  115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran  

Pedoman observasi, wawancara, tanya jawab 

Silabus Bahasa Arab 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Posttest Kelompok Eksperimen 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Posttest Kelompok Kontrol 

Soal Pretest dan Posttest tes Istima’ 

Kunci Jawaban 

Uji Reliabilitas Soal Pilihan Ganda 

Uji Reliabilitas Soal Mengurutkan 

Uji Reliabilitas Menjawab Pertanyaan 

Uji Reliabilitas Melafalkan dan Menerjemahkan 

Daftar Nama Siswa Kelas Uji Coba 

Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen 

Daftar Nama Siswa Kelas Kontrol 

Nilai Pretest-Posttest Kelas Eksperimen 

Nilai Pretest-Posttest Kelas Kontrol 

Menghitung peningkatan keterampilan menyimak dengan uji gen 

Uji Kesamaan Dua Varian  

Uji Hipotesis  

Dokumentasi Foto Saat Penelitian  

Surat Keputusan Dosen Pembimbing  

Surat Izin Penelitian  

Surat Keterangan Penelitian 

 

 

 

 



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semitik Tengah, yang termasuk 

dalam rumpun bahasa Semitik dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-

bahasa Neo Arami. Bahasa Arab memiliki lebih banyak penutur daripada bahasa-

bahasa lainnya dalam rumpun bahasa Semitik. Ia dituturkan oleh lebih dari 280 

juta orang sebagai bahasa pertama, yang mana sebagian besar tinggal di Timur 

Tengah dan Afrika Utara. Sekarang bahasa Arab digunakan secara resmi oleh 

kurang lebih 25 negara di dunia (http://arabionline.blogspot.co.id/2013/02/bahasa-

arab-sebagai-bahasa-agama-verbal.html) 

Bahasa Arab di Indonesia sebagai bahasa asing menduduki posisi yang 

strategis terutama bagi umat Islam Indonesia. Hal ini bukan saja karena bahasa 

Arab digunakan dalam ritual keagamaan seperti shalat, khutbah jum’at, dalam 

berdo’a dan lain-lain, tetapi juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan (lughat al ‘ilm 

wa al ma’rifah) (Munip 2005:1). 

Kurniati (2015:1) mengungkapkan bahwa bahasa Arab di Indonesia tidak 

hanya dipelajari sebagai bahasa agama akan tetapi menjadi bahasa komunikasi 

dan pengetahuan. Kebijakan pendidikan nasional juga telah menganjurkan agar 

bahasa Arab diajarkan di sekolah-sekolah di berbagai jenjang mulai dari tingkat 

Rhoudhotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyyah 

(MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal 
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ini dapat diketahui dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia nomor 912 tahun 2013 tentang kurikulum madrasah 2013 mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. 

Kemampuan penggunaan bahasa dalam dunia pembelajaran bahasa 

disebut “kemahiran berbahasa”. Pakar pembelajaran bahasa sepakat bahwa 

keterampilan dan kemahiran berbahasa tersebut terbagi menjadi empat 

keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. Sama halnya dengan pembelajaran bahasa  

secara umum, pembelajaran bahasa Arab juga memiliki empat keterampilan dan 

kemahiran dasar yang seyogyanya dimiliki oleh pembelajar bahasa Arab. 

Keterampilan tersebut adalah keterampilan menyimak (maharah al-istima’), 

keterampilan berbicara (maharah al-kalam), keterampilan membaca (maharah al-

qira’ah), dan keterampilan menulis (maharah al-kitabah) (Nuha 2012:83). 

Keterampilan menyimak dan membaca dikategorikan ke dalam 

keterampilan berbahasa reseptif sedangkan, keterampilan berbicara dan menulis 

dikategorikan ke dalam keterampilan bahasa produktif. Penguasaan bahasa Arab 

secara maksimal dapat direalisasikan dengan penguasaan empat keterampilan dan 

kemahiran bahasa Arab tersebut. 

Salah satu keterampilan berbahasa reseptif adalah keterampilan 

menyimak. Menyimak merupakan keterampilan bahasa yang pertama kali 

dihadapi oleh pelajar bahasa baru. Menyimak mempunyai arti mendengarkan atau 

memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang lain (Moeliono 

2008:1307). Menurut Mujib dan Rahmawati (2012:128) menyimak adalah proses 
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menerima sekumpulan bunyi kosakata atau kalimat yang memiliki makna terkait 

dengan kata sebelumnya dalam topik tertentu. Tarigan (2008:31) berpendapat 

bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna 

komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa 

lisan. 

Menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktifitas yang mencakup 

kegiatan mendengar dari bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi 

atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Menyimak melibatkan 

pendengaran, penglihatan, penghayatan, ingatan, dan pengertian. Bahkan situasi 

yang menyertai bunyi bahasa yang disimak pun harus diperhitungkan dalam 

menentukan makna (Yuniati 2008:30).  

Dengan kata lain menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-

lambang lisan atau bunyi-bunyi bahasa yang dilakukan dengan sengaja, penuh 

perhatian, disertai pemahaman, apresiasi, dan interpretasi sehingga pesan atau 

maksud yang terkandung dalam lambang-lambang lisan yang disimak melalui 

ujaran dapat ditangkap secara baik dan benar.  

Menurut Ainin dkk.(2006:134) Keterampilan menyimak merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa yang sangat penting. Setiap individu dituntut 

memiliki keterampilan menyimak secara benar. Pernyataan ini beralasan, karena 

keterampilan menyimak merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam 

berkomunikasi. Tanpa adanya keterampilan menyimak secara memadai, dapat 
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dibayangkan betapa sulit seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain. 

Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa seseorang tidak akan dapat berbicara 

dengan orang lain atau merespon tuturan orang lain tanpa memahami isi tuturan 

tersebut atau tanpa memiliki keterampilan menyimak. Oleh karena itu 

keterampilan menyimak merupakan satu pengalaman belajar yang amat penting 

bagi para siswa dan seyogyanya mendapat perhatian sungguh-sungguh dari guru 

(Effendy 2012:137) 

Mufrodi (2011: 1) dalam penelitiannya menyatakan bahwa siswa kelas VII 

A SMP Muhammadiyah 3 Semarang, pada saat pembelajaran menyimak siswa 

merasa jenuh dan bosan, karena media yang digunakan oleh guru belum bervariasi 

atau masih monoton.  

Hal serupa juga di alami oleh kelas X-2 MAN 1 Kota Magelang tidak 

sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam penguasaan keterampilan 

menyimak. Hal itu disebabkan karena bahan simakan yang membosankan, metode 

atau tenik yang digunakan oleh guru kurang menarik (Wibowo 2011:2) 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa ternyata pada 

saat pembelajaran menyimak bahasa Arab siswa merasa jenuh dan bosan. Bahkan 

tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan karena bahan simakan, ataupun 

rancangan guru dalam mengajar dikelas kurang menarik. Problematika tersebut 

dapat menyebabkan ketidakefektifan kegiatan pembelajaran bahasa Arab.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di MAPK Al-Irsyad 

Demak  pada bulan Agustus – September 2016. Selama ini kegiatan pembelajaran 

untuk menguasai keterampilan menyimak bahasa Arab di MAPK AL-Irsyad 
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Demak khususnya pada kelas X sudah menggunakan kurikulum 2013 dan sudah 

sesuai dengan kompetensi inti  yang ada namun, belum dapat mencapai hasil yang 

maksimal. Ketidakefektifan kegiatan pembelajaran bahasa Arab disebabkan 

beberapa faktor baik dari segi sarana yang kurang dimanfaatkan sebagai media, 

model pembelajaran yang kurang kreatif dan inovatif dan hasil belajar siswa yang 

masih rendah. 

MAPK Al-Irsyad Demak memiliki sarana pembelajaran yang cukup 

memadai untuk pembelajaran bahasa Arab seperti LCD, layar, speaker dan 

laboratorium, namun karena tidak dimanfaatkan oleh guru bahasa Arab sebagai 

media pembelajaran, sehingga pembelajaran di kelas yang seharusnya 

menyenangkan menjadi membosankan hal ini berdampak pada hasil belajar siswa 

yang rendah. 

Model pembelajaran yang selama ini sering digunakan di MAPK Al-

Irsyad Demak kurang kreatif dan inovatif. Guru masih sering menggunakan 

ceramah sebagai model pembelajaran. Model pembelajaran ini tidak melibatkan 

peran aktif siswa sehingga pembelajaran di kelas yang seharusnya menyenangkan 

menjadi membosankan. Pada implementasinya ceramah menimbulkan kejenuhan 

pada siswa yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Salah satu faktor 

penyebab rendahnya hasil belajar siswa dalam belajar bahasa Arab di MAPK Al-

Irsyad Demak adalah pola pikir sebagian siswa yang menyatakan dan 

menganggap bahwa bahasa Arab itu sulit serta rendahnya prioritas untuk belajar 

bahasa Arab sehingga menimbulkan rendahnya hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab.  
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Guru dituntut untuk memberikan bimbingan serta mampu memilih 

alternatif pemecahan masalah dengan tepat agar siswa mampu mengatasi kesulitan 

belajarnya. Guru yang juga berperan sebagai perancang program pembelajaran 

perlu memiliki pemahaman yang baik tentang model pembelajaran. Guru 

sebaiknya menggunakan model pembelajaran yang dipandang mampu mengubah 

perilaku siswa menjadi tertarik dalam belajar. Salah satu solusinya yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa agar 

siswa merasa tertarik dan senang untuk mengikuti proses pembelajaran. Salah satu 

caranya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran  ASSURE.  

Pembelajaran bahasa Arab dengan model ASSURE akan membuat siswa 

merasa tertarik dan senang untuk  mengikuti pembelajaran, karena pada tahapan 

model pembelajaran ASSURE guru dapat memilih metode, media,dan bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta melibatkan peran aktif siswa, 

sehingga diharapkan dengan model ASSURE pembelajaran dikelas dapat menjadi 

menyenangkan dan tidak membosankan. 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas (Suprijono,2012:45-46). Sedangkan menurut 

Komalasari (2010:57) yang menyatakan bahwa “model pembelajaran pada 

dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan khas oleh guru”. Hal ini berarti model pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik 
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pembelajaran. 

Istilah ASSURE diperkenalkan oleh Sharon Smaldino, Robert Henich, 

James Russell dan Michael Molenda dalam buku “Instructional Technology and 

Media for Learning.” Model desain pembelajaran ini merupakan singkatan dari 

komponen-komponen atau langkah-langkah penting yang terdapat didalamnya 

yaitu: menganalisis karakteristik siswa (analyze learner characteristics); 

menetapkan tujuan pembelajaran (state performance objectives); memilih metode, 

media dan bahan ajar (select methods, media and materials),memanfaatkan 

metode, media dan bahan ajar (utilize methods,media, and materials); 

mengaktifkan keterlibatan siswa (requires learner participation); evaluasi dan 

revisi (evaluation and revision) (Pribadi 2011: 1) 

Model pembelajaran ini adalah model yang paling sederhana untuk 

pembelajaran. Model yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi dan media, 

serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, bahan ajar dan 

peran siswa dalam proses pembelajaran (Rachmawati 2015:7). Menurut Achmadi 

dkk (2014:1) Model ASSURE ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam 

membelajarkan peserta didik dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun 

secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media. 

Dapat disimpulkan bahwa model ASSURE adalah suatu model 

pembelajaran yang yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi dan media, serta 

dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, bahan ajar, dan peran 

siswa dalam proses pembelajaran. 
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Dari berbagai hal diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

eksperimen dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran ASSURE Untuk 

Keterampilan Menyimak Bahasa Arab Siswa Kelas X MAPK Al-Irsyad Demak”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan Model Pembelajaran ASSURE Untuk 

Keterampilan Menyimak Bahasa Arab Siswa Kelas X MAPK Al-Irsyad 

Demak ? 

2. Apakah Model Pembelajaran ASSURE efektif Untuk Keterampilan 

Menyimak Bahasa Arab Siswa Kelas X MAPK Al-Irsyad Demak? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan Model Pembelajaran ASSURE Untuk 

Keterampilan Menyimak Bahasa Arab Siswa Kelas X MAPK Al-Irsyad 

Demak. 

2. Untuk mengetahui efektivitas Model Pembelajaran ASSURE Untuk 

Keterampilan Menyimak Bahasa Arab Siswa Kelas X MAPK Al-Irsyad 

Demak. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini beramanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

pemanfaatan model pembelajaran ASSURE untuk keterampilan menyimak 

bahasa Arab melalui penerapan model pembelajaran ASSURE dan dapat 

digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian 

sejenis serta untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya bahasa 

Arab. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat bagi : 

a. Manfaat Bagi Siswa 

1) Membantu siswa dalam penguasaan keterampilan menyimak bahasa 

Arab. Diharapkan dengan penggunaan model pembelajaran ASSURE 

dapat melatih keterampilan menyimak bahasa Arab siswa. 

2) Membantu merubah persepsi siswa bahwa bahasa Arab merupakan  

pelajaran yang membosankan menjadi pelajaran yang sangat 

menyenangkan, sebab belajar bahasa Arab dapat menggunakan 

teknologi dan media. 

3) Membantu siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran khususnya 

pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab, sebab pada 
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tahapan model pembelajaran ASSURE mengharuskan peran aktif 

siswa. 

4) Siswa akan lebih bersemangat dalam belajar dengan adanya model 

baru (ASSURE) dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran 

menyimak. Diharapkan dengan model ASSURE pembelajaran dikelas 

dapat menjadi menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga 

dengan demikian diharapkan hasil belajar menyimak siswa pun 

menjadi meningkat. 

 

b. Manfaat Bagi Guru 

1) Guru mendapatkan pengetahuan yang lebih konkrit mengenai 

penggunaan model pembelajaran ASSURE dalam pembelajaran 

keterampilan menyimak  bahasa Arab. 

2) Guru dapat mengefektifkan proses belajar mengajar dalam 

pembelajaran keterampilan menyimak siswa, khususnya dengan 

penggunaan model pembelajaran ASSURE. 

3) sebagai bahan masukan dalam bidang studi bahasa Arab dalam 

upaya perbaikan kualitas dan mengembangkan variasi penggunaan 

model pembelajaran dalam proses pengajaran. 
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c. Manfaat Lainnya 

1) Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi sekolah sebagai 

kontribusi positif dalam peningkatan proses pembelajaran, 

menghasilkan siswa yang cerdas dan berkualitas. 

2) Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa guna 

menambah pengetahuan dan wawasan tentang model-model 

pembelajaran yang ada, khususnya model ASSURE dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab keterampilan menyimak. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang kajian pustaka dan landasan 

teori. Kajian pustaka merupakan penelitian-penelitian yang sudah pernah 

dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan landasan 

teori menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini. Huda 

mengungkapkan (sebagaimana dikutip oleh Rahman 2016:12), bahwa bagian 

tinjauan atau kajian pustaka ini menguraikan dua hal, yaitu (a) teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dan (b) ringkasan hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

 2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat 

dijadikan sebagai tinjauan pustaka yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Alex Wahyu Wibowo (2011), Handresmawati (2011), Mustika Aslam 

Baiq (2012), Bayu Setiawibawa (2012), Anarida Dyah Nur Likhah (2012), dan 

Fadilah Rachmawati (2015). 

Wibowo (2011) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Teknik 

Digtogloss Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Bahasa Arab Siswa 

Kelas X-2 MAN 1 Kota Magelang Tahun Ajaran 2010/2011” Hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I rata-

ratanya adalah 64,16, dan pada siklus II rata-ratanya adalah 79,72. Dengan 
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demikian terjadi peningkatan rata-rata sebesar 11,37%. hasil nontes juga 

menunjukkan respon dan minat yang signifikan terhadap pembelajaran menyimak 

bahasa Arab pada siswa kelas X-2 MAN 1 kota Magelang tahun ajaran 

2010/2011. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Wibowo dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji keterampilan menyimak bahasa 

Arab. Perbedaannya yaitu (1) subyek penelitian Wibowo adalah siswa kelas X-2 

MAN 1 Kota Magelang, dan subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MAPK 

Al-Irsyad Demak (2) desain penelitian Wibowo adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), sedangkan desain penelitian ini adalah penelitian eksperimen, (3) Wibowo  

melakukan penelitian tentang penerapan teknik dictoogloss dan peneliti 

melakukan penelitian tentang model pembelajaran ASSURE. 

Handresmawati (2011) melakukan penelitian dengan Judul “Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Bahasa Arab Melaui Media Audiovisual Berupa Film 

Kartun Dengan Pendekatan Kooperatif  Pada Siswa Kelas VIIIA MTs Nuril Huda 

Losari Kec.Sumowono Kab.Semarang”. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan menyimak menggunakaan media audiovisual. Pada 

siklus I rata-ratanya adalah 52,11, dan pada siklus II rata-ratanya adalah 70,35. 

Dengan demikian terjadi peningkatan rata-rata sebesar 35%. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Handresmawati dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengkaji keterampilan menyimak bahasa Arab. Perbedaannya 

yaitu (1) subyek penelitian Handresmawati adalah siswa kelas VIIIA MTs Nuril 

Huda Losari Kec.Sumowono Kab.Semarang, dan subyek penelitian ini adalah 
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siswa kelas X MAPK Al-Irsyad Demak (2) desain penelitian Handresmawati 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sedangkan desain penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen, (3) Handresmawati  melakukan penelitian tentang 

penerapan Media Audiovisual Berupa Film Kartun Dengan Pendekatan 

Kooperatif dan peneliti melakukan penelitian tentang penerapan  model 

pembelajaran ASSURE. 

Baiq (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Efektifitas Teknik 

Permainan Bisik-Berantai pada Keterampilan Menyimak Bahasa Arab Kelas X.12 

MAN 1 Semarang Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil penelitiannya, diketahui nilai 

rata-rata siswa pada siklus I sebesar 60,03 dalam kategori belum tuntas untuk 

mencapai nilai standar ketuntasan 72. Pada siklus II, nilai rata-rata keterampilan 

menyimak bahasa Arab meningkat menjadi 77,72 sudah termasuk kategori baik. 

Selain itu, hasil nontes menunjukkan adanya perubahan perilaku ke arah positif 

terhadap siswa Kelas X.12 MAN 1 Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Baiq dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah (1) mengkaji keterampilan menyimak bahasa Arab. 

Perbedaannya yaitu (1) subyek penelitian Baiq adalah siswa kelas X-12 MAN 1 

Semarang, dan subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MAPK Al-Irsyad 

Demak (2) desain penelitian Baiq adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

sedangkan desain penelitian ini adalah penelitian eksperimen, (3) Baiq  

melakukan penelitian tentang penerapan teknik permainan bisik berantai 

sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang model pembelajaran ASSURE. 
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Setiawibawa (2012) melakukan penelitian dalam artikel yang  berjudul 

“Penerapan Model Assure Dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis 

Puisi Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Dramaga” hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis puisi dengan menerapkan 

model pembelajaran ASSURE mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai rata-rata prates kelas kontrol 50,94 dan nilai postes 63,72 . Nilai rata-rata 

prates kelas kontrol yaitu 53 dan nilai postes 77,67. Berdasarkan perbandingan 

dihitung dengan menggunakan rumus t-tes, diperoleh harga thitung = 6,67 dan 

d.b.= 68, tabel nilai „t‟. nilai d.b.= 68 tidak terdapat dalam tabel maka dicari d.b. 

yang mendekati, yaitu d.b. 60 dan diperoleh harga t0 0,99= 2,39 dan harga t0 

0,95= 1,67. Dengan demikian, thitung jauh lebih besar dari pada ttabel yaitu 

2,39<3,9>1,67. 

Relevansi  penelitian Setiawibawa dengan penelitian ini adalah (1) 

menerapkan model pembelajaran ASSURE (2) menggunakan desain penelitian 

eksperimen. Adapun perbedaan penelitian setiawibawa dengan penelitian ini 

adalah (1) subyek penelitian Setiawibawa adalah siswa kelas X SMA 1 Dramaga, 

sedangkan subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MAPK Al-Irsyad Demak. 

(2) Setiawibawa mengkaji keterampilan menulis puisi mata pelajaran bahasa 

Indonesia,sedangkan penelitian ini mengkaji keterampilan menyimak bahasa Arab 

Likhah (2012) dengan artikelnya yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran ASSURE Terhadap Hasil Belajar  IPS Siswa Kelas IV SD 

Negeri I Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013”. Berdasarkan hasil analisis uji 

hipotesis pada taraf signifikansi 5%, diperoleh skor thitung > ttabel (2,031 > 
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1,997), sehingga H0 ditolak. Simpulan penelitian ini adalah adanya pengaruh 

penggunaan model ASSURE terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS. 

Relevansi  penelitian Likhah dengan penelitian ini adalah (1) menerapkan 

model pembelajaran ASSURE (2) menggunakan desain penelitian eksperimen. 

Adapun perbedaan penelitian Likah dengan penelitian ini adalah (1) subyek 

penelitian Likhah adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Karanganyar, sedangkan 

subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MAPK Al-Irsyad Demak. (2) Likah 

mengkaji pada mata pelajaran IPS, sedangkan penelitian ini mengkaji 

keterampilan menyimak bahasa Arab. 

Rachmawati (2015) melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Model 

Pembelajaran ASSURE Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Materi Pokok 

Pengukuran Kelas 3 Semester Gasal Di MI Asas Islam Kalibening Salatiga”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perhitungan uji perbedaan rata – rata 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh thitung = 2,01 dan ttabel =1,485. 

Karena thitung > ttabel berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, terjadi 

peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 3 MI Asas Islam 

Kalibening Salatiga setelah menggunakan model pembelajaran ASSURE. 

Relevansi penelitian Rachmawati dengan penelitian ini adalah (1) 

menerapkan model pembelajaran ASSURE (2) menggunakan desain penelitian 

eksperimen. Adapun perbedaan penelitian Rachmawati dengan penelitian ini 

adalah (1) subyek penelitian Rachmawati adalah siswa kelas 3 MI Asas Islam 

Kalibening Salatiga, sedangkan subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MAPK 
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Al-Irsyad Demak. (2) Rachmawati mengkaji pada mata pelajaran Matematika, 

sedangkan penelitian ini mengkaji keterampilan menyimak bahasa Arab. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

sedang dilakukan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian-

penelitian tersebut, untuk lebih memudahkan dalam melihat relevansi penelitian-

penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut disajikan 

tabel persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang sedang dikembangkan oleh peneliti. 

 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Penelitian 
 

Judul Persamaan Perbedaan 
 

1.  Wibowo (2011) Penerapan Teknik 
Digtogloss Untuk 
meningkatkan 
Keterampilan 
Menyimak 
Bahasa Arab 
Siswa Kelas X-2 
MAN 1 Kota 
Magelang Tahun 
Ajaran 2010/2011 

Keterampilan 
menyimak 
bahasa Arab 

Subyek penelitian Wibowo 
adalah siswa kelas X-2 
MAN 1 Kota Magelang, 
sedangkan subyek penelitian  
ini adalah siswa kelas X 
MAPK Al-Irsyad Demak. 
Desain penelitian Wibowo 
adalah PTK, sedangkan 
desain penelitian ini adalah 
eksperimen. Penelitian 
Wibowo menerapkan 
Teknik Digtogloss, 

sedangkan penelitian ini 

menerapkan model  

pembelajaran ASSURE 
 

 

Bersambung.... 
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Lanjutan..... 
 

No Nama 
Penelitian 

Judul Persamaan Perbedaan 
 

2. Handresmawati 
(2011) 

Peningkatan 
Keterampilan 
Menyimak 
Bahasa Arab 
Melaui Media 
Audiovisual 
Berupa Film 
Kartun Dengan 
Pendekatan 
Kooperatif Pada 
Siswa Kelas 
VIIIA MTs Nuril 
Huda Losari Kec. 
Sumowono Kab. 
Semarang 

Keterampilan 
menyimak 
bahasa Arab 

Subyek penelitian 
Handresmawati adalah 
siswa kelas VIII MTs Nuril 
Huda Losari Kec. 
Sumowono Kab.Semarang, 
sedangkan subyek penelitian 
ini adalah siswa kelas X 
MAPK Al-Irsyad Demak. 
Desain penelitian 
Handresma adalah PTK, 
sedangkan desain penelitian 
ini adalah Eksperimen. 
Penelitian Handresmawati 
menerapkan Media 
Audiovisual Berupa Film 
Kartun Dengan Pendekatan 
Kooperatif, sedangkan 
penelitian ini menerapkan 

model  pembelajaran 

ASSURE 
3. Baiq (2012) Efektifitas Teknik 

Permainan Bisik-

Berantai pada 

Keterampilan 

Menyimak 

Bahasa Arab 

Kelas X.12 MAN 

1 Semarang 

Tahun Ajaran 

2011/2012 

Keterampilan 
menyimak 
bahasa Arab 

Subyek penelitian Baiq 
adalah siswa kelas X-12 
MAN 1 Semarang, 
sedangkan subyek penelitian  
ini adalah siswa kelas X 
MAPK Al-Irsyad Demak. 
Desain penelitian Baiq 
adalah PTK, sedangkan 
desain penelitian ini adalah 
Eksperimen. Penelitian Baiq 
menerapkan Teknik 
Permainan Bisik-Berantai, 
sedangkan penelitian ini 

menerapkan model  

pembelajaran ASSURE 
 

Bersambung... 
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Lanjutan..... 
 

No Nama 
Penelitian 

Judul Persamaan Perbedaan 
 

4. Setiawibawa  
(2012) 

Penerapan Model 

Assure Dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Menulis Puisi 

Pada Siswa Kelas 

X SMA Negeri 1 

Dramaga 

Penerapan 
model 
pembelajaran 
ASSURE  
Desain 
penelitian: 
eksperimen 

Subyek penelitian 
Setiawibawa adalah siswa 
kelas X SMA Negeri 1 
Dramaga, sedangkan subyek 
penelitian  ini adalah siswa 
kelas X MAPK Al-Irsyad 
Demak. Penelitian 
Setiawibawa untuk 
keterampilan menulis puisi 
mata pelajaran bahasa 
Indonesia, sedangkan 
penelitian ini untuk 
keterampilan menyimak 
bahasa Arab. 

5. Likhah (2012) Pengaruh 

Penerapan Model 

Pembelajaran 

ASSURE 

Terhadap Hasil 

Belajar  IPS 

Siswa Kelas IV 

SD Negeri I 

Karanganyar 

Tahun Ajaran 

2012/2013 

Penerapan 
model 
pembelajaran 
ASSURE  
Desain 
penelitian: 
eksperimen 

Subyek penelitian Likhah 
adalah siswa kelas IV SD 
Negeri Karanganyar, 
sedangkan subyek penelitian  
ini adalah siswa kelas X 
MAPK Al-Irsyad Demak. 
Penelitian Likhah untuk 
mata pelajaran IPS, 
sedangkan penelitian ini 
untuk keterampilan 
menyimak bahasa Arab. 

6. Rachmawati 
(2015) 

Efektifitas Model 

Pembelajaran 

ASSURE Dalam 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Materi Pokok 

Pengukuran Kelas 

3 Semester Gasal 
Di MI Asas Islam 

Kalibening 

Salatiga 

Penerapan 
model 
pembelajaran 
ASSURE 
Desain 
penelitian: 
eksperimen 

Subyek penelitian 
Rachmawati adalah siswa 
Kelas 3 Semester Gasal di 
MI Asas Islam Kalibening 
Salatiga. sedangkan subyek 
penelitian  ini adalah siswa 
kelas X MAPK Al-Irsyad 
Demak. Penelitian 
Rachmawati untuk mata 
pelajaran matematika, 
sedangkan penelitian ini 
untuk keterampilan 
menyimak bahasa Arab. 
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Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian tentang keterampilan menyimak bahasa Arab dan penerapan model 

ASSURE pada siswa kelas X belum pernah dilakukan. Skripsi ini mengkaji khusus 

tentang efektivitas model ASSURE untuk keterampilan menyimak bahasa Arab 

siswa kelas X MAPK AL-Irsyad Demak tahun Ajaran 2016/2017. 

 

2.2  LANDASAN TEORETIS 

Pada landasan teori ini peneliti akan membahas tentang (1) Bahasa Arab 

(2) Keterampilan menyimak bahasa Arab (3) Model pembelajaran ASSURE (4) 

Efektivitas. 

 

2.2.1 Bahasa Arab 

Bahasa Arab merupakan bahasa Al-quran yang diwahyukan oleh Allah 

sebagai petunjuk bagi umat islam. Sebagai simbol ekspresi linguistik ajaran Islam 

bahasa Arab pada awalnya tersosialisasi dalam bentuk peribadatan verbalistik. 

Seiring berkembangnya waktu, metode dan pola pandang di atas mulai mengalami 

pergeseran dan perkembangan kearah yang lebih bermakna (Zaenuddin 2005:5). 

Bahasa Arab adalah alat komunikasi yang berupa kata-kata atau ucapan 

secara lisan yang diucapkan oleh orang Arab dalam mengungkapkan apa yang ada 

di hati, otak, dan benak mereka (Al-Ghalayain sebagaimana dikutip oleh Makruf 

2009:3). Bahasa Arab sampai kepada kita dengan cara ditransformasikan, bahasa 

Arab menjaga keutuhan Al-Quran dan khadist yang mulia, diriwayatkan secara 

terpercaya dari nasr dan nadham Arab (Al-Ghalayain 2005:7). 
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Al-Waili (2004:5) mengungkapkan bahasa Arab atau bahasa dhad 

merupakan bahasa yang terbanyak materinya, unggul dalam menciptakan 

keindahan dan gaya pada suatu ungkapan, dipenuhi kata-kata atau kalimat-kalimat 

yang sesuai dengan sub-subnya, kuat strukturnya serta paling nyata 

penjelasannya. Khalifah kedua Umar ibnu Khatab RA mengatakan “belajarlah 

bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab memperkuat akal dan menambah budi 

pekerti”. Bahasa Arab sebagai bahasa yang mulia merupakan bahasa wahyu 

diturunkan sebagai pengingat kepada kebijaksanaan dan mengeluarkan manusia 

dari kegelapan kepada pencerahan. 

Menurut Al-Faruqi (sebagaimana dikutip oleh Irawati 2013:2) bahasa Arab 

merupakan bahasa dari rumpun bahasa Semit. Bahasa Arab berasal dari bahasa 

Akkad. Bahasa Akkad menjadi bahasa percakapan yang dipakai luas, hingga 

tahun 1200 SM ketika bahasa Aram mulai menggantikan bahasa Akkad. Bahasa 

Arab kemudian menggantikan bahasa Aram di seluruh kawasan Asia Barat. 

Seiring dengan meluasnya penyebaran Islam, bahasa Arab pun mulai dikenal luas 

oleh pemeluk Islam di seluruh dunia. 

Bahasa Arab memiliki ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada bahasa-

bahasa lainnya. Karakteristik ini menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa yang 

fleksibel dan mempunyai elastisitas yang tinggi. Berikut adalah beberapa 

karakteristik bahasa Arab. (1) Memiliki gaya bahasa yang beragam, (2) dapat 

diekspresikan secara lisan dan tulisan, (2) memiliki sistem dan aturan yang 

spesifik, (4) memilki sifat arbiter, (5) selalu berkembang secara produktif dan 

kreatif, (6) memiliki sistem bunyi yang khas, (7) mempunyai sistem tulisan yang 
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khas, (8) mempunyai struktur kata yang bisa berubah dan bereproduksi, (9) 

memiliki sistem i’rab, (10) sangat menekankan konformitas antar unsurnya, (11) 

kaya akan makna majasi, (12) terjadi perbedaan antara makna kamus dengan 

makna yang dikehendaki dalam konteks kalimat tertentu (Nuha 2012:42). 

Berdasarkan definisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

bahasa Arab merupakan bahasa komunikasi orang Arab yang telah berkembang 

menjadi bahasa orang muslim dan bersumber dari Allah yang dibakukan dengan 

adanya Al-Quran. Bahasa Arab memiliki banyak kelebihan dari bahasa lainnya 

baik dari segi gaya bahasa, sistem atau aturan, bentuk tulisan dan lain sebagainya. 

 

2.2.2 Keterampilan Menyimak Bahasa Arab 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang pengertian keterampilan 

menyimak; tujuan keterampilan menyimak; tahap-tahap latihan menyimak; 

penilaian keterampilan menyimak; keterampilan menyimak bahasa Arab di 

MAPK Al-Irsyad Demak 

 

2.2.2.1  Pengertian Keterampilan Menyimak 

Kemampuan penggunaan bahasa dalam dunia pembelajaran bahasa 

disebut “kemahiran/keterampilan berbahasa”. Menyimak adalah suatu proses 

kegiatan menyimak lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 

pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan 2008:31). Menyimak 
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melibatkan pendengaran, penglihatan, penghayatan, ingatan, dan pengertian. 

Bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa yang disimak pun harus 

diperhitungkan dalam menentukan makna (Yuniati 2008:30). 

Menurut Mujib dan Rahmawati (2012:128) menyimak adalah proses 

menerima sekumpulan bunyi kosakata atau kalimat yang memiliki makna terkait 

dengan kata sebelumnya dalam topik tertentu. Menyimak juga merupakan 

kemampuan yang memungkinkan seseorang pemakai bahasa untuk memahami 

bahasa yang digunakan secara lisan (Rosyidi 2009:62).  

 Menurut  Tho’aimah (2009:183)  mendefinisikan istima’ sebagai berikut: 

االستماع نشاط أساسي من أنشطة االتصال بني البشر، فهو النافذة اليت يطل اإلنسان من خالهلا 

 األادة اليت يستقبل بواستها الرسالة الشفوية.  على العامل من حوله، وهو

“Menyimak adalah kegiatan dasar dari kegiatan komunikasi antara manusia, 

menyimak merupakan jendela bagi manusia untuk menguasai segala sesuatu 

tentang dunia dan sekitarnya. Menyimak merupakan alat untuk menerima pesan 

dengan perantara lisan”. Sedangkan menurut Moeliono (2008:1307) menyimak 

mempunyai arti mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan 

atau dibaca orang lain. 

Keterampilan menyimak (mahāratul istima’/ listening skill) adalah 

kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang 

diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. kemampuan ini sebenarnya dapat 

dicapai dengan latihan yang terus menerus untuk mendengarkan perbedaan-

perbedaan bunyi unsur-unsur kata (fonem) dengan unsur-unsur lainnya menurut 

makhraj huruf yang betul baik langsung dari penutur aslinya (al nātiq al-ashli) 
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maupun melalui rekaman (Hermawan 2013:130). 

Berdasarkan beberapa pengertian menyimak diatas, dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan menyimak adalah kemampuan seseorang dalam mencerna 

atau memahami pesan, gagasan, pikiran, atau perasaan yang disampaikan oleh 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

 

2.2.2.2 Tujuan Keterampilan Menyimak 

Pembelajaran menyimak dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan. 

Secara esensial minimalnya ada tiga tujuan penting pembelajaran menyimak di 

sekolah. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk (1) melatih daya konsentrasi siswa, 

(2) melatih daya paham siswa, dan (3) melatih daya kreatif siswa (Abidin 

2012:95). 

Menurut Tarigan (2008:56) tujuan menyimak antara lain sebagai berikut, 

(1) untuk dapat memperoleh  pegetahuan dari bahan ujaran sang pembicara, 

dengan kata lain dia menyimak sambil belajar (2) utuk menikmati keindahan 

audio, (3) menyimak untuk mengevaluasi, (4) menyimak untuk mengapresiasi 

materi simakan, (5) agar dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan, (6) agar 

dapat membedakan bunyi-bunyi yang tepat, biasanya terlihat pada pembelajaran 

bahasa Asing, (7) dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, (8) 

untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini 

dia ragukan dengan kata lain dia menyimak secara persuasif.  

Keterampilan menyimak adalah keterampilan khusus yang hanya dapat 

dicapai melalui latihan yang berkelanjutan. Tujuan utama keterampilan menyimak 
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adalah agar siswa memiliki keterampilan untuk menyimak pembicaraan sehingga 

mampu memahami isi pembicaraan, mampu menangkap pembicaraan itu secara 

kritis, dan mampu menyimpulkan pokok-pokoknya (Izzan 2015:134). Secara 

umum tujuan latihan menyimak adalah agar siswa dapat memahami ujaran dalam 

bahasa Arab, baik bahasa sehari-hari maupun bahasa yang digunakan dalam 

forum resmi (Effendy 2012:137). 

Ada sepuluh tujuan pembelajaran keterampilan menyimak (Ibrahim 

1987:225), yaitu: 

1. Membiasakan telinga dengan suara-suara baru. 

2. Membiasakan siswa untuk mengucapkan bahasa baru. 

3. Memahami soal agar mampu menjawabnya. 

4. Memecahkan soal-soal latihan menyimak baik berupa menyempurnakan     

ungkapan, merubah kalimat atau yang lain. 

5. Memahami teks yang diperdengarkan secara rinci kemudian menjawab    soal-

soal tentang teks itu. 

6. Memahami pokok-pokok pikiran yang ada dalam teks yang diperdengarkan, 

kemudian meringkasnya. 

7. Menelusuri bagian penting dari teks yang diperdengarkan, kemudian 

menyusunnya kembali dalam tulisan. 

8. Mengambil poin-poin penting yang bisa membantu untuk  mempresentasikan 

topik yang berkaitan dengan teks yang diperdengarkan. 

9. Satu permulaan untuk mendiskusikan sebuah tema. 

10. Mengulang materi-materi yang telah diajarkan. 



26 

 

Dari pendapat para ahli tentang tujuan keterampilan menyimak, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan keterampilan menyimak yaitu (1) agar siswa memiliki 

keterampilan untuk menyimak pembicaraan sehingga mampu memahami isi 

pembicaraan, (2) mampu menangkap pembicaraan itu secara kritis, dan (3) dapat 

mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan, serta (4) mampu menyimpulkan pokok-

pokoknya. 

 

2.2.2.3 Tahap-tahap Latihan Menyimak 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa keterampilan menyimak 

merupakan keterampilan berbahasa yang dipelajari paling awal. sehingga  latihan 

menyimakpun diberikan paling awal pula. Menurut Effendy (2012:137-143), 

tahapan latihan menyimak adalah sebagai berikut: 

1. Latihan pengenalan (Identifikasi) 

Keterampilan menyimak (istima’) pada tahap pertama bertujuan agar 

siswa dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Latihan 

pengenalan ini sangat penting karena sistem tata bunyi bahasa Arab banyak yang 

berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang dikenal oleh siswa. 

Satu keuntungan bagi guru bahasa Arab bahwa umumnya anak-anak Indonesia 

khususnya yang muslim telah mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab sejak masa 

kanak-kanak, dengan adanya pelajaran membaca Al-Quran dan shalat. Namun ini 

tidak mengurangi pentingnya latihan tersebut, karena ternyata pengenalan mereka 

itu belum tuntas. Ada bunyi bahasa Arab yang sama dengan bunyi bahasa pelajar, 

ada yang mirip dan ada yang sama sekali berbeda sehingga tidak dikenal (asing). 
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Latihan mengenal (identifikasi) ini bisa berupa latihan mendengar untuk 

membedakan (discrimination exercises / tadrībāt at-tamyīz) dengan teknik 

mengontraskan pasangan-pasangan ucapan yang hampir sama (Effendy 

2012:138). 

Hermawan (2013:131) mengungkapkan bahwa pada tahap ini dikenalkan 

bunyi-bunyi huruf Arab baik yang tunggal maupun yang sudah disambung dengan 

huruf-huruf lain dalam kata-kata. Dalam hal ini guru dituntut untuk meemberikan 

contoh pengucapan bunyi dengan baik dan benar, lalu diikuti oleh para siswa.  

2. Latihan mendengar dan menirukan  

 Walaupun latihan-latihan menyimak bertujuan melatih pendengaran, tapi 

dalam praktek selalu diikuti dengan latihan pengucapan dan pemahaman, bahkan 

yang disebut terakhir inilah yang menjadi tujuan akhir dari latihan menyimak. Jadi 

setelah siswa mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab melalui ujaran-ujaran yang 

didengarnya, ia kemudian dilatih untuk mengucapkan dan memahami makna yang 

dikandung oleh ujaran tersebut. Dengan demikian istima’ sekaligus melatih dasar-

dasar kemampuan reseptif dan produktif. 

Dalam tahap permulaan, siswa dilatih untuk mendengarkan dan 

menirukan. kegiatan ini dilakukan oleh guru, ketika memperkenalkan kata-kata 

atau pola kalimat yang baru, atau dalam waktu yang sengaja dikhususkan untuk 

latihan menyimak. Latihan menirukan ini difokuskan pada bunyi-bunyi bahasa 

yang asing bagi siswa, yaitu bunyi-bunyi (ث، ح، خ، ذ، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ق), 

juga pada pengucapan vokal panjang dan pendek, bersyiddah, dan tidak 

bersyiddah, dan fitur-fitur lain yang tidk dikenal dalam bahasa Indonesia (Effendy 
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2012:140). 

3. Latihan mendengar dan membaca  

Guru memperdengarkan materi bacaan yang sudah direkam dan siswa 

membaca teks (dalam hati) mengikuti materi yang diperdengarkan. Pada tingkat 

permulaan, perbendaharaan kata-kata yang dimiliki siswa masih terbatas. Oleh 

karena itu, harus dipilihkan bahan yang pendek-pendek, mungkin berupa 

percakapan sehari-hari atau ungkapan-ungkapan sederhana yang tidak terlalu 

kompleks (Effendy 2012:142). 

4. Latihan mendengar dan memahami 

Tahap selanjutnya, setelah siswa mengenal bunyi-bunyi bahasa dan dapat 

mengucapkannya, latihan menyimak bertujuan agar siswa mampu memahami 

bentuk dan makna dari apa yang didengarnya itu. Inilah tujuan yang sebenarnya 

dari kegiatan menyimak. Latihan mendengar untuk pemahaman ini bertingkat-

tingkat dan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, antara lain: (a) 

latihan mendengar dan melihat (b) latihan mendengar dan memeragakan (c) 

latihan mendengar dan memperoleh informasi (Effendy 2012:142-143). 

Pada latihan mendengar dan memeragakan, siswa diajak untuk memahami 

pembicaraan sederhana yang dilontarkan oleh guru tanpa respon lisan, tetapi 

dengan perbuatan.  Merespon dengan perbuatan dipandang lebih ringan 

dibandingkan dengan lisan (Hermawan 2013:132). 

Sedangkan latihan mendengar dan memperoleh informasi, siswa diberi 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau tertulis (untuk fase pemahaman 

pertengahan). Sedangkan untuk fase pemahaman lanjutan para siswa dapat diberi 
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latihan untuk mendengarkan berita-berita dari radio atau TV (Hermawan 

2013:134) 

Cara lain yang dapat diberikan dalam latihan menyimak adalah latihan 

menyimak dan membedakan bunyi bahasa secara lisan dan memahami isinya. 

Untuk tujuan ini, seorang pengajar dapat menggunakan teknik pendiktean (imla’). 

Cara ini dipandang sangat berguna dan memiliki banyak tujuan: pertama, untuk 

mengetahui apakah siswa sudah mampu membedakan bunyi-bunyi bahasa dalam 

kata dan kalimat Arab; kedua,  untuk mengetahui apakah siswa sudah mampu 

mempraktekan  kaidah tulis-menulis Arab yang benar (Izzan 2015:135).  

Tahapan latihan menyimak bedasarkan pemaparan diatas dimulai dari 

latihan pengenalan (identifikasi), kemudian latihan mendengar dan menirukan, 

selanjutnya latihan mendengar dan membaca, dan yang terakhir latihan 

mendengar dan memahami. Latihan menyimak yang akan peneliti terapkan yaitu 

latihan  pengenalan (identifikasi) bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab. Pada 

tahap ini diperdengarkan suara (rekaman) , kemudian latihan mendengar dan 

menirukan bunyi, frasa, dan kalimat bahasa Arab,  dan yang terakhir latihan 

mendengar dan memahami bunyi, frasa, dan kalimat bahasa Arab. 

 

2.2.2.4 Penilaian Keterampilan Menyimak Bahasa Arab 

Penilaian merupakan proses untuk memutuskan nilai perolehan belajar 

atau hasil belajar siswa dengan menggunakan alat tertentu. Konsep penilaian 

tersebut bertolak pada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada hasil. 

Sebagai implikasi dari pendekatan pembelajaran dan konsep penilaian tersebut, 
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penilaian selama ini banyak dilakukan setelah berakhirnya suatu episode 

pembelajaran, misalnya setelah satu tatap muka, satu atau sejumlah unit/pokok 

bahasan, akhir catur wulan, akhir semester, atau akhir tahun (Ainin dkk. 

2006:186). 

Penilaian menyimak bisa dilakukan dengan tes keterampilan menyimak. 

Tes keterampilan menyimak bahasa Arab sangat penting dilakukan, dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa dalam menyimak bahasa Arab. 

Tes keterampilan menyimak menurut Ainin dkk (2006:156-162) meliputi: 

1. Melafalkan ulang kata yang diperdengarkan 

2. Mengidentifikasi bunyi 

3. Membedakan bunyi yang mirip 

4. Menentukan makna kata melalui gambar 

5. Menentukan makna kalimat melalui gambar 

6. Merespon ujaran berupa kalimat melalui gerak 

7. Memahami teks sederhana melalui dialog (menentukan fakta atau informasi 

tersurat) 

8. Memahami teks sederhana dalam bentuk narasi (menentukan informasi 

tersurat atau fakta, menentukan informasi tersirat, dan menyimpulkan). 

 Bahan tes menyimak yang perlu diperhatikan menurut Nurgiyantoro 

(2014:355) adalah (a) tingkat kesulitan wacana, (b) isi dan cakupan wacana 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis siswa, termasuk di 

dalamnya memperhatikan minat dan kebutuhan siswa, (c) jenis-jenis wacana 

(wacana deskripsi, narasi, eksposisi, dan argumentasi). 
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 Indikator kompetensi yang diukur dalam tes keterampilan menyimak 

wacana berbahasa Arab adalah: (a) kemampuan mengidentifikasi bunyi huruf, (b) 

kemampuan membedakan bunyi huruf yang mirip, (c) memahami arti kosakata 

dan frasa, (d) memahami kalimat, (e) memahami wacana, dan (f) memberikan 

respon atau tanggapan terhadap isi wacana yang disimak (menyimak kritis) (Ainin 

2006:135). 

Berdasarkan pemaparan beberapa indikator kompetensi yang diukur dalam 

tes keterampilan menyimak diatas, indikator dalam eksperimen peneliti meliputi 

(a) melafalkan ulang bunyi kata,frasa dan kalimat bahasa Arab yang telah di 

dengar (b) menentukan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang telah di dengar (c) menentukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat 

yang telah didengar dan (d) memahami kalimat  atau wacan yang disimak.  

 

2.2.2.5 Pembelajaran Menyimak Bahasa Arab di MA Kelas X 

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013, 

bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, 

membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan 

sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan 

reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan 

memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan 

bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Untuk 

itu, Bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar 

berbahasa yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara 
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integral, yaitu menyimak (istima’), berbicara (kalam), membaca (qirā’ah), dan 

menulis (kitabah) (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013: 

48-49). 

Seperti halnya pembelajaran menyimak bahasa Arab di sekolah khususnya 

tingkat MA/SMA kelas X yang dalam prosesnya melatih siswa supaya dapat 

memahami materi berbahasa Arab. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah 

Kompetensi Inti (KI),  Kompetensi Dasar (KD), dan indikator pembelajaran 

menyimak bahasa Arab kelas X semester gasal. 

 

Tabel 2.2 KI dan KD Bahasa Arab Kelas X Semester Gasal 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 

 
3.Memahami dan 
menerapkan 
pengetahuan 
(faktual, 
konseptual dan 
prosedural 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni 
budaya terkait 
fenomena dan 
kejadian tampak 
mata  

3.1Mengidentifikasi bunyi 
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  البيانات الشخصيّة 

 المرافق العاّمة في المدرسة

 baik secara الحياة في األسرة
lisan maupun tertulis’ 

1. Melafalkan kata, frasa, 
kalimat ynag telah 
didengar 
 

2. Menunjukkan tulisan 
sesuai dengan bunyi 
kata,frasa, kalimat yang 
didengar  
 

3. Melengkapi kata,frasa, 
kalimat yang telah 
didengar 

3.3 Menentukan makna atau 
gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan:  البيانات الشخصيّة 

 المرافق العاّمة في المدرسة

 الحياة في األسرة
 

4. Menunjukkan gambar 
sesuai dengan bunyi 
kata,frasa, kalimat yang 
telah didengar 

5. mengurutkan kata,frasa 
dan kalimat  yang telah di 
dengar 

6. menjawab pertanyaan 
sesuai dengan yang telah 
didengar 

7. Menerjemahkan arti kata, 
frasa, kalimat yang 
didengar  
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Berdasarkan KI, KD, dan indikator  yang telah dijelaskan diatas, peneliti 

akan menerapkan materi berpedoman pada KI3 yang meliputi KD 3.1 dan KD 

3.3, dan indikator yang telah disebutkan yang berkaitan dengan tema الحياة في األسرة 

 

2.2.3. Model Pembelajaran ASSURE 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang pengertian model pembelajaran, 

karakteristik model pembelajaran, model pembelajaran ASSURE, langkah-langkah 

model pembelajaran ASSURE, dan model pembelajaran ASSURE dalam 

keterampilan menyimak bahasa Arab  

 

2.2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:923) model berarti pola 

(contoh, acuan, ragam). Menurut Suprijono (2012:45-46) model diartikan sebagai 

bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang 

atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam tutorial dan untuk menetukan perangkat 

perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain (Joyce dalam Trianto 2011:5).  

Adapun Soekamto, dkk (dalam Nurulwati, 2000:10) mengemukakan 

maksud dari model pembelajaran adalah: “kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 
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perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar.”  

Joice dan Weil (dalam Isjoni 2013:50) menyatakan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian 

rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan 

memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya. Sedangkan Istarani (2011:1) 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian 

materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran 

yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara 

langsung atau tidak langsung dalam proses belajar.  

Arends (1997:7) menyatakan “The term teaching model refers to a 

particular approach to instruction that includes its goal, syntax, environment, and 

management system” Istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan 

pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem 

pengelolaannya. Model pembelajaran adalah sebuah sistem proses pembelajaran 

yang utuh, mulai dari awal hingga akhir. Model pembelajaran melingkupi 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran (Chatib 2012:128).  

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Menurut Effendy (2012:8) 

pendekatan adalah seperangkat asumsi berkenaan dengan hakekat bahasa dan 

belajar mengajar bahasa. Metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa 

secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Sedangkan teknik 

adalah kegiatan spesifik yang diimplementasikan dalam kelas, selaras dengan 
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metode dan pendekatan yang telah dipilih. Dengan demikian, pendekatan bersifat 

aksiomatis, metode bersifat prosedural, dan teknik bersifat operasional.   

Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.  

Dari pendapat beberapa ahli tentang model pembelajaran maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah pola/ kerangka konseptual/ 

rencana seluruh rangkaian yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar siswa termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan 

pengelolaan kelas yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 

2.2.3.2 Karakteristik Model Pembelajaran 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada 

pendekatan, metode dan teknik. Model pembelajaran mempunyai empat ciri 

khusus yang tidak dimiliki oleh pendekatan, metode dan teknik (Kardi dan Nur 

2000:9) Ciri- ciri tersebut ialah: 

1. Rasional teoritik yang logis yang disusun oleh penciptanya atau 

Pengembangnya 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai) 
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3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil, dan  

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. 

Selain ciri-ciri khusus pada suatu model pembelajaran, menurut Nieveen 

(dalam Trianto 2011:8), suatu model pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi 

kriteria sebagai berikut: pertama, Shahih (valid). Aspek validitas dikaitkan dengan 

dua hal yaitu: (1) apakah model yang dikembangkan berdasarkan pada rasional 

teoritik yang kuat; dan (2) apakah terdapat konsistensi internal. Kedua, Praktis. 

Aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi jika: (1) para ahli dan praktisi 

menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan; dan (2) kenyataan 

menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan. Ketiga, 

Efektif. Berkaitan dengan efektivitas ini, Niveen memberikan parameter sebagai 

berikut: (1) Ahli dan praktisi berdasar pengalamannya menyatakan bahwa model 

tersebut efektif, dan (2) secara operasional model tersebut memberikan hasil 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Tobing, dkk (dalam Indrawati 2009: 27) mengidentifikasi lima 

karakteristik suatu model pembelajaran yang baik, yang meliputi berikut ini: 

1. Prosedur ilmiah 

Suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik 

untuk mengubah tingkah laku peserta didik atau memiliki sintaks yang 

merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru peserta 

didik.  
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2. Spesifikasi hasil belajar yang direncanakan  

Suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci 

mengenai penampilan peserta didik.  

3. Spesefikasi lingkungan belajar   

Suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan di 

mana respon peserta didik diobservasi.  

4. Kriteria penampilan  

Suatu model pembelajaran merujuk pada kriteria penerimaan penampilan yang 

diharapkan dari para peserta didik. Model pembelajaran merencanakan 

tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik yang dapat 

didemonstrasikannya setelah langkah- langkah mengajar tertentu.  

5. Cara-cara pelaksanaannya   

Semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjukkan 

reaksi peserta didik dan interaksinya dengan lingkungan.  

Guru sebagai perancang pembelajaran harus mampu mendesain seperti apa  

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Model pembelajaran merupakan disain 

pembelajaran yang akan dilaksanakan guru di dalam kelas. Dengan melihat 

beberapa ciri khusus dan karakteristik model pembelajaran tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sebelum mengajar, guru harus menentukan model 

pembelajaran yang akan digunakan. Dengan model pembelajaran, guru dapat 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pola, tujuan, tingkah laku, 

lingkungan dan hasil belajar yang direncanakan. Dengan demikian proses 

pembelajaran akan berjalan baik dan tepat sesuai dengan mata pelajarannya. 
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2.2.3.3 Pengertian Model Pembelajaran ASSURE 

Istilah ASSURE diperkenalkan oleh Sharon E. Smaldino, Deborah L. 

Lowther, dan James D. Russell dalam buku “Instructional Technology and Media 

for Learning”. ASSURE merupakan nama singkatan dari langkah-langkah model 

pembelajaran yang terdiri dari enam komponen yaitu: Analyze learners 

characteristics (analisis karakteristik siswa); State objectives (menetapkan 

tujuan); Select methods, media and materials (memilih metode, media dan bahan 

ajar); Utilize methods, media and materials (memanfaatkan metode, media dan 

bahan ajar); Requires learner participation (mendorong partisipasi siswa); 

Evaluation and revision (evaluasi dan revisi) (Pribadi 2011:29). 

Setiawibawa (2012:2) mengungkapkan bahwa model pembelajaran 

ASSURE dapat digunakan untuk menetapkan pengalaman belajar yang dapat 

membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Langkah awal dari 

model ASSURE ini adalah mengenal siswa sebagai individu yang akan menempuh 

program pembelajaran, dengan mengenal dan mengetahui ”profil” siswa yang 

akan menempuh proses belajar, guru, instruktur, pelatih dan perancang program 

pembelajaran dapat menentukan kompetensi yang sesuai dan perlu dicapai. 

Selanjutnya rancangan kompetensi dapat digunakan dalam menentukan 

metode, media, dan materi pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai 

kompetensi tersebut. Evaluasi yang merupakan langkah akhir dari model 

pembelajaran ASSURE dapat digunakan baik untuk mengetahui kualitas hasil 

belajar maupun untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa. 
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ASSURE dikembangkan agar dapat digunakan oleh guru, instruktur, dan 

pelatih dalam kegiatan pembelajaran khususnya yang memanfaatkan media dan 

teknologi didalamnya. Model pembelajaran ini dengan kata lain dapat digunakan 

untuk memfasilitasi proses belajar siswa agar mampu mencapai kompetensi 

seperti yang diinginkan (Likhah 2012: 4) 

Model pembelajaran ini merupakan model yang bersifat prosedural yang 

dibangun untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan 

menarik. Dalam model ini pemanfaatan media dan teknologi menjadi suatu 

keharusan karena digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Pemanfaatan media yang sejalan dengan metode pembelajaran akan 

mampu melibatkan siswa secara intensif dalam aktivitas pembelajaran (Pribadi 

2011:30) 

Keterlibatan mental siswa dalam aktivitas pembelajaran merupakan bagian 

dari pembelajaran sukses. Program pembelajaran perlu dirancang agar mampu 

melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran, menarik perhatian, dan minat 

belajar siswa. Banyak metode yang dapat digunakan dalam aktivitas 

pembelajaran. guru, instruktur, dan pelatih memerlukan kreativitas dalam 

mengkomunikasikan metode, media pembelajaran yang tepat agar dapat 

menciptakan aktivitas pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif 

didalamnya. 

Rachmawati (2015:7) berpendapat bahwa model pembelajaran ini adalah 

model yang paling sederhana untuk pembelajaran. Model yang didasarkan pada 

pemanfaatan teknologi dan media, serta dikembangkan melalui pemilihan dan 
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pemanfaatan metode, materi ajar dan peran siswa dalam proses pembelajaran. 

Achmadi dkk. (2014:37) mengatakan bahwa model ASSURE ini merupakan 

rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik dalam pembelajaran 

yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan 

teknologi dan media. 

Dari beberapa definisi tentang model pembelajaran ASSURE dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran ASSURE adalah model pembelajaran 

yang berorientasi pada pemilihan dan pemanfaatan media, metode, dan bahan ajar 

yang dapat memfasilitasi siswa dalam menempuh aktivitas pembelajaran. Model 

ASSURE sesuai dengan namanya, jika di implementasikan dengan baik 

diharapkan dapat menjamin terciptanya aktivitas pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Model ASSURE 

merupakan nama singkatan dari langkah-langkah modelpembelajaran yang terdiri 

dari beberapa komponen: (1) menganalisis karakteristik siswa; (2) menetapkan 

tujuan pembelajaran; (3)  memilih metode, media, dan bahan ajar; (4) menerapkan 

metode, media, dan bahan ajar; (5) melibatkan siswa dalam proses pembelajaran; 

dan (6) melakukan evaluasi dan revisi. 

 

2.2.3.4 Langkah-Langkah Model Pembelajaran ASSURE 

Model ini terdapat enam langkah penting yang harus dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan namanya ASSURE (Pribadi 2011:31) yaitu: 

1. Analyze learners characteristics (Menganalisis karakteristik siswa) 

Langkah awal dalam model pembelajaran ASSURE yaitu meliputi proses 



41 

 

mengenal siswa yang akan di ajar. Faktor kunci yang diperhatikan dalam 

menganalisis siswa yaitu (1) karakteristik umum siswa, (2) kemampuan awal yang 

telah dimiliki siswa, dan (3) gaya belajar siswa.  

Karakteristik umum siswa pada model ini menggambarkan tentang kondisi 

siswa seperti: usia, kondisi sosial ekonomi, kondisi budaya. Adapun kemampuan 

awal menggambarkan tentang pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan 

belum dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti program pembelajaran. Sedangkan 

Gaya belajar menggambarkan tentang kecenderungan siswa dalam memberi 

respon terhadap stimuli yang diberikan oleh guru (Pribadi 2011: 31) 

Menurut Gregorc (dalam Rachmawati 2015:7) ada empat gaya belajar 

siswa berdasarkan cara yang ditempuh mereka dalam melakukan proses belajar, 

yaitu concrete sequential (gaya belajar secara langsung dan sistematis), concrete 

random (gaya belajar dengan pendekatan coba–coba, biasanya anak yang 

memiliki gaya belajar ini lebih menyukai pada metode permainan), abstract 

sequential (gaya belajar yang cepat dalam memahami pesan, informasi verbal dan 

symbol), abstract random (gaya belajar yang memiliki kemampuan untuk 

memaknai pesan dan informasi yang disampaikan melalui media). 

Menurut Pribadi (2011:54) Analisis karakteristik siswa merupakan bagian 

dari tahap analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum sebuah aktivitas 

pembelajaran dimulai. Tujuan dari analisis karakteristik siswa adalah untuk 

memperoleh informasi tentang profil siswa yang akan mengikuti program 

pembelajaran. Untuk mengetahui karakteristik siswa dalam model ini adalah 

melalui observasi, wawancara, dan tanya jawab. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa analisis karakteristik siswa yang 

meliputi karakteristik umum siswa, kemampuan awal yang dimiliki siswa, dan 

gaya belajar siswa merupakan informasi yang perlu diketahui guru sebelum 

melaksanakan program pembelajaran. Dengan informasi ini, guru dapat 

merancang atau mendesain program pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa 

untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. 

2. State objectives (menyatakan tujuan pembelajaran) 

Langkah selanjutnya yaitu meliputi proses menetapkan tujuan 

pembelajaran secara spesifik. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan atau 

pernyataan yang mendeskripsikan tentang kompetensi, pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses 

pembelajaran. Menurut Smaldino (2011:118) adalah penting untuk diperhatikan 

bahwa sebuah tujuan pembelajaran merupakan pernyataan dari apa yang akan 

dicapai para pembelajar, bukan bagaimana mata pelajaran diajarkan. 

Selain menggambarkan kompetensi yang perlu dikuasai oleh siswa, 

rumusan tujuan pembelajaran juga mendeskripsikan kondisi evaluasi yang 

diperlukan oleh siswa untuk menunjukkan hasil belajar yang telah dicapai. Tujuan 

pembelajaran juga berisi uraian tentang tingkat penguasaan siswa terhadap 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dipelajari (Harjanti 2007:29) 

Tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi tujuan pembelajaran 

umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari 

silabus atau kurikulum, informasi yang tercatat dalam buku teks, atau dirumuskan 
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sendiri oleh guru setelah melalui proses penilaian kebutuhan belajar atau learning 

need assessment. (Pribadi 2011:32). 

3. Select methods, media, and materials (Memilih metode, media, dan materi)  

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan setelah menempuh langkah 

merumuskan tujuan pembelajaran adalah proses memilih metode, media dan 

materi ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ketiga komponen ini 

berperan sangat penting untuk digunakan dalam membantu siswa dalam mencapai 

kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah digariskan. 

a. Memilih metode 

Model pembelajaran ASSURE memiliki beberapa metode yang dapat 

digunakan (Pribadi 2011:32) yaitu:  

1) Presentasi 

Presentasi dapat dimaknai sebagai metode yang dilakukan oleh guru dengan 

cara menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada sekelompok siswa. 

Metode presentasi biasanya diselenggarakan terhadap siswa dalam jumlah yang 

relatif besar. Biasanya metode ini penyampaiannya menggunakan media sebagai 

alat bantu. 

2) Belajar Kooperatif  

Dalam metode pembelajaran kooperatif setiap siswa bertanggung jawab 

terhadap tugasnya didalam kelompok. Setiap anggota kelompok juga bergantung 

pada anggota kelompok lain dalam menyelesaikan tugas. dalam metode ini siswa 

menerapkan proses komunikasi dan berfikir kritis dalam memecahkan  suatu 

masalah.  
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3) Penemuan  

Penemuan merupakan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

memperoleh jawaban terhadap suatu masalah atau fenomena. Metode 

pembelajaran penemuan menggunakan pendekatan induktif yang memungkinkan 

siswa untuk membangun pengetahuan. Tujuan penggunaan metode pembelajaran 

penemuan adalah untuk membuat siswa memiliki pemahaman yang mendalam 

dalam menempuh proses pembelajaran. 

4) Pemecahan masalah  

Metode Pemecahan masalah merupakan metode yang bertujuan untuk melatih 

siswa memiliki kemampuan dalam menemukan solusi yang diperlukan untuk 

mengatasi masalah. Metode ini pada dasarnya terkait dengan pendekatan metode 

ilmiah yang terdiri langkag-langkah sebagai berikut: (a) mengidentifikasi masalah 

dan komponen–komponennya; (b) menuliskan hipotesis; (c) mengumpulkan dan 

menganalisis data; (d) merumuskan solusi dan konklusi; (e) menguji solusi; (f) 

menarik kesimpulan. 

5) Permainan  

Permainan merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menarik perhatian siswa. Metode permainan memiliki unsur-unsur persaingan 

atau kompetisi dan tantangan didalamnya. Dalam melakukan metode permainan, 

siswa dapat berkompetisi dengan dirinya sendiri, orang lain, maupun standar yang 

telah ditetapkan (Pribadi 2011:85) 

Mujib dan Rachmawati (2011:25) Permainan dapat menghubungkan 

pengalaman-pengalaman menyenangkan atau mengasyikkan. Bahkan, ketika 
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siswa terlibat dalam permainan secara serius dan menegangkan, sifat sukarela dan 

motivasi datang dari siswa secara spontan. 

6) Simulasi  

Metode yang mengharuskan guru membawa siswa kedalam kondisi yang 

menyerupai situasi yang sebenarnya dalam versi diperkecil. Simulasi dapat 

digunakan pada kelas dengan jumlah yang  kecil. 

7) Diskusi 

Metode yang bersifat dinamis. Metode ini dapat mendorong siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran, serta melatih siswa untuk dapat berpendapat, 

musyawarah, berbagai informasi, menghargai pendapat orang lain. 

8) Latihan berulang  

Metode latihan berulang atau drill and practice barisi serangkaian latihan atau 

praktik yang sengaja dirancang untuk membangun kecakapan dalam sebuah 

keterampilan baru yang perlu dipelajari oleh siswa. Metode ini juga dapat 

digunakan untuk melatih kembali kemampuan atau keterampilan yang telah lama 

dimiliki namun tidak digunakan. Dalam metode ini pemberian umpan balik dan 

koreksi diperlukan untuk memperkuat hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

(reinforcement). Metode ini cocok untuk melatih keterampilan menyimak siswa. 

9) Tutorial 

Penggunaan metode pembelajaran tutorial meliputi beberapa aktivitas 

didalamnya, yaitu: menyajikan materi, mengajukan pertanyaan, menganalisis 

jawaban siswa, memberikan umpan balik, meminta siswa untuk melakukan unjuk 

kemampuan. 
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10) Demonstrasi  

Metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan dan menunjukkan 

kepada siswa tentang suatu objek. Dalam menggunakan metode demonstrasi juga 

dilakukan cara menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana suatu tugas dan pekerjaan 

perlu dilakukan oleh siswa. 

b. Memilih media 

Model ASSURE adalah model yang memanfaatkan penggunaan teknologi. 

Sejarah telah menunjukkan bahwa teks, benda, benda nyata, unsur suara, dan 

gambar telah lama digunakan sebagai sarana dalam proses pembelajaran. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat akan memberi dampak signifikan 

terhadap proses dan aktivitas pembelajaran (Pribadi 2014: 86) 

Salah satu contoh kontribusi penting yang dapat diperhatikan dari penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran adalah pemanfaatan perangkat teknologi baik 

berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Komputer 

saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.  

Dimasa lalu kita membuat bahan presentasi secara manual. Namun saat ini 

kita dapat menggunakan program Microsoft Powerpoint yang praktis dan cepat. 

Kita dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk menciptakan bahan presentasi 

yang komunikatif dan kreatif. Dengan kata lain, melaui perangkat lunak ini kita 

dapat merancang, membuat, menyunting, dan menayangkan pesan dan informasi 

yang akan kita presentasikan dengan menarik (Achmadi dkk 2013: 23) 
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c. Memilih materi  

Setelah menentukan metode dan media, selanjutnya memilih materi ajar. 

Materi ajar merupakan bahan yang akan diberikan kepada siswa pada saat proses 

pembelajaran. Dalam model ASSURE terdapat tiga cara untuk memilih materi 

yaitu: (1) memilih materi yang tersedia, (2) mengubah materi yang ada, dan (3) 

merancang materi baru.  

4. Utilize methods, media, materials (Pemanfaatan metode, media, materi) 

Setelah memilih metode, media, dan materi ajar, maka selanjutnya adalah 

menggunakan atau memanfaatkan ketiganya dalam kegiatan pembelajaran. 

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam memanfaatkan metode, media, dan 

materi yaitu: mempratinjau dan menyiapkan metode, media dan materi; 

menyiapkan lingkungan; mempersiapkan para pembelajar; menyediakan 

pengalaman belajar untuk siswa. 

5. Requires learner participation (Melibatkan Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran) 

Meliputi proses melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Belajar akan 

mudah terjadi apabila siswa baik secara fisik maupun mental terlibat aktif dengan 

isi materi atau keterampilan yang dipelajari. Sejumlah metode pembelajaran dapat 

diaplikasikan untuk menciptakan keterlibatan siswa dalam menempuh proses 

pembelajaran. Proses belajar yang efektif memerlukan adanya keterlibatan siswa 

baik fisik maupun mental didalamnya. Jika siswa aktif dalam proses pembelajaran 

akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. 
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6. Evaluate and revision (evaluasi dan revisi ) 

Meliputi proses mengevaluasi pembelajaran. Setelah melakukan proses 

pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk menilai 

proses pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Dalam evaluasi 

dan revisi untuk menilai proses pembelajaran yaitu terjawabnya pertanyaan 

apakah proses pembelajaran ini mencapai tujuan, apakah metode, media, dan 

materi pelajaran dapat membantu proses pembelajaran, apakah siswa terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran. 

 

2.2.3.5 Model Pembelajaran ASSURE Dalam Keterampilan Menyimak 

Bahasa Arab  

Penerapan model pembelajaran ASSURE ini terdiri dari beberapa  tahapan 

yaitu (1) menganalisis karakteristik siswa yang meliputi analisis karakteristik 

umum siswa, kemampuan awal siswa, dan gaya belajar siswa (2) menentukan 

tujuan pembelajaran (3) memilih metode, media dan matei ajar (4) menerapkan 

metode media dan materi ajar (5) melibatkan siswa dalam pembelajaran (6) 

mengevaluasi dan merevisi hasil belajar siswa dan proses kegiatan pembelajaran.  

1. Analisis Karakteristik Siswa 

 Analisis karakteristik siswa merupakan langkah awal dalam tahapan 

model ASSURE. Analisis karakteristik siswa ini meliputi analisis karakteristik 

umum siswa, kemampuan awal siswa, dan gaya belajar siswa. 
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1) Analisis Karakteristik Umum Siswa 

 Analisis karakteristik umum siswa ini meliputi pengamatan terhadap 

usia siswa, keadaan lingkungan budaya siswa, keadaan sosial ekonomi siswa. 

Dalam analisis ini menggunakan teknik observasi dan wawancara terhadap 

siswa. 

2) Kemampuan Awal Siswa 

 Analisis Kemampuan awal siswa merupakan pengetahuan tentang 

kemampuan  siswa sebelum pembelajaran dimulai. Analisis kemampuan awal 

siswa ini menggunakan teknik tanya jawab. 

3) Gaya belajar 

 Gaya belajar menggambarkan tentang kecenderungan siswa dalam 

memberi respon terhadap sebuah stimuli. Dari gaya belajar siswa dapat 

ditentukan metode yang  sesuai dengan karakteristik siswa yang telah 

diketahui. Analisis gaya belajar ini dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara terhadap siswa. 

2. Menentukan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan silabus atau kurikulum 

yang sudah diterapkan disekolahan. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi tujuan 

umum dan tujuan khusus. Dalam langkah ini, peneliti menentukan tujuan umum 

dan tujuan khusus menyimak bahasa Arab sesuai dengan silabus atau kurikulum. 

3. Tahap Memilih Metode, Media Dan Materi 

Metode merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan 

materi pembelajaran, adapun media adalah perantara yang digunakan sebagai alat 
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bantu untuk menyampaikan materi ajar, sedangkan materi ajar adalah 

pesan/informasi yang akan diberikan kepada siswa. Dalam langkah ini, peneliti 

menentukan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan materi ajar sesuai 

dengan karakteristik anak yang telah diketahui. 

4. Memanfaatkan Metode, Media Pembelajaran, dan Materi Ajar  

Pemanfaatan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan materi ajar 

dalam pembelajaran menyimak ini akan dijabarkan dalam bentuk rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

5. Melibatkan Siswa Dalam Proses Kegiatan Pembelajaran 

Tahap melibatkan siswa dalam proses pembelajaran akan dijabarkan dalam 

bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran. 

6. Mengevaluasi Dan Merevisi Hasil Belajar Siswa dan Proses Pembelajaran 

Tahap mengevaluasi dan merevisi hasil belajar siswa dan proses kegiatan 

pembelajaran akan dijabarkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam 

model pembelajaran ASSURE terdiri atas beberapa tahap yaitu: (1) tahap 

menganalisis karakteristik siswa yang meliputi karakter umum siswa kemampuan 

awal siswa, dan gaya belajar siswa, (2) tahap menentukan tujuan pembelajaran 

meliputi proses menentukan tujuan umum, dan tujuan khusus pembelajaran 

(Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar), (3) tahap memilih metode 

pembelajaran, media pembelajaran dan materi ajar meliputi proses memilih 

metode, media dan materi ajar berdasarkan karakter siswa yang telah diketahui, 

(4) tahap menerapkan metode, media dan materi ajar yang telah dipilih serta 
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melibatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran (5) tahap evaluasi dan 

revisi meliputi proses menilai hasil belajar siswa dan proses pembelajaran. 

 

2.2.4 Efektivitas  

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Efektif berarti baik hasilnya, 

dapat membawa hasil dan berhasil guna (Poerwadarma 2002:219). Efektivitas 

adalah ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan (Maulana 2004:82). 

Menurut Mahmudi (2005:92) Efektivitas adalah hubungan antara output 

dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian 

tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) 

daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan 2005:109). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

hubungan output dengan tujuan, yang mana output tersebut membawa hasil yang 

baik, dan mencapai keberhasilan suatu tujuan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang simpulan dan saran. Adapun untuk 

penjelasan lebih rinci akan dijabarankan pada masing-masing subbabnya, berikut 

penjabaran lebih rinci mengenai simpulan dan saran. 

 

5.1. Simpulan 

2. Penelitian ini berawal dari masalah yang ditemui peneliti melalui penelitian 

awal di MAPK Al-Irsyad Demak bahwa keterampilan menyimak bahasa 

Arab pada kelas X MAPK AL-Irsyad Demak masih rendah, hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari segi sarana yang kurang 

dimanfaatkan sebagai media, model pembelajaran yang kurang kreatif dan 

inovatif. Untuk itu peneliti memberikan alternatif solusi model 

pembelajaran yaitu model ASSURE. 

3. Berdasarkan masalah dan alternatif solusi yang ada, maka penelitian ini 

disertai dengan teori-teori yang mendukung, diantaranya hakikat model 

pembelajaran, model pembelajaran ASSURE, keterampilan menyimak, dan 

model pembelajaran ASSURE dalam keterampilan Menyimak bahasa Arab. 

Adapun penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif menggunakan desain 

penelitian eksperimen (quasi experimen design) dengan desain kuantitatif. 

4. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi model 

ASSURE dalam pembelajaran menyimak bahasa Arab efektif untuk 

keterampilan menyimak bahasa Arab siswa kelas X MAPK Al-Irsyad 
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Demak. Hal ini terbukti dengan besarnya nilai rata-rata pretest dan postest 

kelas eksperimen yaitu nilai rata-rata pretest 54,70 dan postest yaitu 82,27. 

Untuk peningkatannya dihitungan dengan rumus gain memperoleh 0,60%. 

Sedangkan diketahui pada kelas kontrol rata-rata dari nilai pretest adalah 

55,27 dan rata-rata dari nilai posttest adalah 64,40. Untuk peningkatannya 

dihitung dengan rumus gain memperoleh 0,20%. Dari penghitungan 

menggunakan rumus t-test, diperoleh thitung = 31,23 sedangkan ttabel untuk 

untuk N=37 dan dk = 37-1=36 adalah = 2,086 dengan taraf signifikansi 5% . 

karena thitung berada pada daerah penolakan Ho maka  diterima. Dengan 

kata lain, penerapan model pembelajaran ASSURE efektif untuk 

keterampilan menyimak bahasa Arab siswa kelas X MAPK Al-Irsyad 

Demak. 

5. Keefektifan model pembelajaran ASSURE juga didukung dengan hasil 

angket siswa, bahwa 51,35% siswa beranggapan bahwa model pembelajaran 

ASSURE sangat membantu dalam menguasai keterampilan menyimak 

bahasa Arab. 43,24% siswa beranggapan bahwa model pembelajaran 

ASSURE membuat siswa aktif dalam pembelajaran keterampilan menyimak 

bahasa Arab. 51,35% siswa beranggapan sangat senang dengan adanya 

pembelajaran menyimak bahasa Arab menggunakan model ASSURE. 

45,94% siswa beranggapan bahwa model pembelajaran ASSURE baik untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak bahasa Arab, dan 43,24% siswa 

beranggapan bahwa model pembelajaran ASSURE sangat bisa membantu 

menyelesaikan kesulitan dalam pembelajaran menyimak bahasa Arab.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab menggunakan 

model pembelajaran ASSURE membutuhkan banyak waktu, sehingga 

keterampilan guru dalam memanagemen waktu sangat dibutuhkan. 

2. Guru yang memahami cara mengimplementasikan model pembelajaran 

ASSURE dengan baik dan benar sangat dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran menyimak bahasa Arab menggunakan model 

pembelajaran ASSURE agar hasil maksimal dan sesuai tujuan 

pembelajaran. 

3. Bagi para peneliti khususnya dibidang pendidikan bahasa Arab dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian sejenis dengan model pembelajaran yang berbeda, dengan 

harapan dapat menemukan bermacam-macam model pembelajaran lain 

yang lebih beragam dan menarik yang dapat dijadikan sebagai 

alternatif dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. 
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